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Projekt KapaCity
-

Spoločný projekt 4 organizácií (Liga za ľudské práva, Centrum pre výskum
etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimečku a Marginal) a 4 samospráv –
Bratislava, Trnava, Banská Bystrica a Košický samosprávny kraj

-

Cieľom je prispieť k integrácii cudzincov rozvojom interkultúrnych a ďalších
kompetencií samospráv, vytvorením integračných stratégií a zdieľaním
dobrých skúseností zo zahraničia

-

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a
integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí (AMIF)

Kvalitatívny výskum v 4 samosprávach
- Od mája do augusta 2018 realizovaný kvalitatívny výskum vo
všetkých 4 zapojených samosprávach (CVEK)
- Realizovaných viac ako 70 rozhovorov s rôznymi aktérmi:
- Zástupcovia samospráv
- Zamestnávatelia
- Školy
- Mimovládne organizácie
- Cudzinci
- Výskumné správy budú slúžiť ako podklad pre realizáciu
integračných opatrení v jednotlivých mestách a v KSK

Cudzinci v partnerských mestách/krajoch
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Podľa krajiny pôvodu
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Cudzinci v partnerských mestách/krajoch
Podľa typu pobytu (údaje v %)
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Cudzinci v partnerských mestách/krajoch
Podľa pohlavia (údaje v %)
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Cudzinci v partnerských mestách/krajoch
Podľa veku (údaje v %)
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Zistenia z výskumu - Trnava
• Najviditeľnejšia skupina – pracovní migranti zo Srbska (je
zároveň najpočetnejšia)  vnímanie aj migrácie celkovo cez
optiku srbskej migrácie
• Pracovná migrácia vnímaná negatívne – prichádzajú na krátko
(3 mesiace), bývajú na ubytovniach  chýba motivácia
„vytvoriť si pocit, že sú Trnavčania“
• Uvedomenie si, že časť cudzincov v Trnave zostane – potreba
nastavovať integračné opatrenia „čím skôr, tým lepšie“
• Populácia cudzincov – usadených cudzincov nepovažujú za
cudzincov (vyňatie z kategórie). To je na jednej strane
pozitívne (schopnosť prijať cudzincov), ale na druhej strane sa
stráca diverzita (rovnakosť)

Zistenia z výskumu - Trnava
• Vnímané problémy:
- robotnícke ubytovne (zdroj hluku, výtržností) – mestu chýbajú
kompetencie, ako by mohlo zasahovať do zriaďovania a prevádzky
ubytovní
- prevažne ide o nízkokvalifikovaných robotníkov s nízkym vzdelaním („len si
odpracuje, naje sa, vypije si a to je všetko“), ktorí akoby netvorili hodnoty
(na rozdiel od zahraničných manažérov), sú z Balkánu, takže „majú inú
kultúru, sú horkokrvní“ (stereotypné vnímanie)
- mesto nemá prehľad o prichádzajúcich cudzincoch (počet, motivácia, kde
bývajú, kde pracujú)
- konzervatívne postoje väčšinového obyvateľstva
• Príležitosti – vitálna občianska spoločnosť (priestor pre spoluprácu s
mestom a vťahovanie cudzincov do aktivít), dobrá ekonomická kondícia
mesta, zatiaľ nekonfliktné spolužitie, identita „Trnavčan“ otvorená aj
cudzincom, ak majú motiváciu prispievať k rozvoju komunity (kľúčové –
viď hlavný cieľ integrácie), progresívne vedenie mesta (zatiaľ-voľby?)

Zistenia z výskumu – Banská Bystrica
- Bystrica vnímaná ako pokojné miesto pre život, ktoré ale nemá
dostatočnú víziu rozvoja
- Cudzinci sú pre mesto “neviditeľní” – štatistiky, politiky, vnímanie
obyvateľov
- Občiansky veľmi aktívne mesto – mimovládne organizácie sa však
nezameriavajú na cudzincov
- Cudzinci nevnímaní negatívne, avšak je strach z výraznejšieho
nárastu počtu cudzincov
- Téma cudzincov nie je mestom komunikovaná – chýba akákoľvek
symbolická politika
- Cudzinci sa na mesto neobracajú, nevedia, aké má kompetencie

Zistenia z výskumu – Banská Bystrica
• Neexistujú štatistiky o zamestnaní cudzincov – mesto nemá prehľad
• Podľa vyjadrení respondentov sú cudzinci zamestnaní predovšetkým v
službách – lekári, sestry, upratovačky, gastro služby (nedostatkové
profesie, aj v rámci samosprávy – sociálne služby)
• V oblasti vzdelávania chýba podpora škôl pre vzdelávanie detí cudzincov
• Sociálne služby – cudzinci nie sú poberateľmi – buď sa nenachádzajú v
núdzi alebo nevedia o existujúcich službách
• Chýba vyhľadávacia činnosť a sociálna práca na identifikovanie ľudí v riziku
• Zariadenia sociálnych služieb nepripravené na prácu s cudzincami
• Bývanie – mesto nemá informácie o potrebách cudzincov, chýba
vyhľadávacia činnosť a terénna sociálna práca

Zistenia z výskumu: Bratislava
• Mesto s veľkým potenciálom – služby, príroda, blízkosť Viedne a
Budapešti – zároveň komorné mesto dobré pre život
• Multietnická minulosť – nie je jasné, ako na ňu nadviazať
• Cudzinci – 8% populácie – veľmi rozmanitá skupina (krajiny pôvodu,
status, sociálna situácia, silná skupina „expats“
• Prítomnosť cudzincov vnímaná cez služby – reštaurácie, bistrá,
obchody
• Nie sú dostatočne prítomní vo verejnom priestore
• V porovnaní s inými mestami najviac organizovaní – združenia,
komunity, ktoré im nahrádzajú nedostatok podporných služieb
• Nepriateľské prejavy zažívajú najmä cudzinci, ktorí sú viditeľne
odlišní (moslimky, ľudia s inou farbou pleti a podobne)

Zistenia z výskumu: Bratislava
• Samospráva tému cudzincov nijako nereflektuje – presvedčenie o
tom, že je to v kompetencii štátnych inštitúcií + od cudzincov
neprichádzajú požiadavky
• Cudzinci samosprávou nie sú vnímaní ako príležitosť pre rast hoci
“veľa prispievajú a málo dostávajú”
• Integrácia prebieha na lokálnej úrovni – bývanie, vzdelávanie,
sociálne služby, kultúra – všetko v kompetencii mesta
• Nejasnosť kompetencií – magistrát vs. mestské časti
• Webstránka mesta – anglická verzia len pre turistov

Zistenia z výskumu: Košický samosprávny kraj
•

Multikultúrny región? Áno, ale...

•

Nakrižovatke rozvoja – ako ďalej vo vzťahu k regiónu a odlivu pracovnej sily?

•

„Sú cudzinci a sú migranti“ – delenie na tých čo tu boli vždy a tých „nových“

•

Cudzinci sú pre kraj neviditeľní

•

Najväčšie bariéry pre cudzincov
– jazyk pri styku s úradmi/lekármi/zamestnaní
– bývanie – drahé komerčné bývanie (najmä v meste), nedostupnosť
dočasného bývania, chýba pomoc pri vybavovaní ubytovania zo strany
mesta (cudzinci nemajú informácie, nevedia kam sa obrátiť, ...)
– neskúsenosť s cudzincami (napr. pri úradnom styku, poskytovaní soc.
služieb), zo strany zamestnávateľov (pri vybavovaní potvrdení)
– nedostatočný prístup cudzincov k potrebným informáciám

Odporúčania pre samosprávy
„Cudzinec pozná mesto a mesto pozná
cudzinca“
• Nevyhnutná potreba vytvorenia mechanizmu poskytovania
štatistických údajov o cudzincoch v mestách – kľúčové pre politiky,
opatrenia, komunikáciu
• Potreba reflexie situácie cudzincov v strategických dokumentoch
mesta/kraja (integračné stratégie)
• Poskytovanie informácií cudzincom o povinnostiach voči mestu a
službách, na ktoré majú nárok
• Prekonávanie jazykovej bariéry
• Potreba vzdelávania zamestnancov samosprávy – interkultúrne
zručnosti a kompetencie mesta voči cudzincom
• Terénna sociálna práca (v oblasti sociálnych služieb, bývania,
vzdelávania)

Odporúčania pre samosprávy
• Symbolická politika samosprávy voči cudzincom a
komunikácia – “vieme o vás a venujeme vám pozornosť”
• Vytvorenie priestoru pre nadväzovanie kontaktov medzi
väčšinovou spoločnosťou a cudzincami (na prekonanie
paralelných svetov) – podujatia, vťahovanie cudzincov do
aktivít miestnych MVO, športy
• Podpora vytvárania platforiem pre cudzincov na stretávanie
(niečo ako Internationals Bratislava)
• Podpora politickej a občianskej participácie cudzincov – hlas
cudzincov v meste/kraji

